
VÄNSTERPARTIET Lidingö

Lika möjligheter, jämlika villkor 
- En vision om ett Lidingö för alla

VÄNSTERPARTIETS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR år 2012 och plan för 2013-2014 
FÖR LIDINGÖ STAD

Sammanfattning av Vänsterpartiets budgetförslag:
• Bra, kommunalt drivna, skolor i varje stadsdel och goda uppväxtvillkor för barn och unga; 30 

Mkr tillförs förskola och skola och aktiviteter med och för barn och unga.
• Tryggare ålderdom; 12 Mkr satsas på god kvalitet inom äldreomsorgen. 
• En ö rik på kultur och aktiviteter för alla åldrar, Kultur och fritidsnämnden tillförs 2 Mkr
• En tillgänglig ö, Tekniska nämnden tillförs 1 Mkr

För att finansiera dessa satsningar föreslås en utdebitering om 19:- kronor per 
skattekrona, 37 öre lägre än 2005, 38 öre högre än 2010.

Vision från vänster

1. Ett solidariskt Lidingö där människors välfärd går före ekonomisk vinst
På Lidingö ska människor i alla åldrar, med olika social, ekonomisk och geografisk bakgrund 
välkomnas till en kreativ och hälsosam miljö att bo, arbeta och studera i. Här ska man kunna 
finna rekreationsmöjligheter och kulturell stimulans i orörd natur, vackra parker och välvårdade 
kulturmiljöer. Här ska alla ha råd att bo och bebyggelsen ska vara varierad. Lidingö ska ha ett 
generöst flyktingmottagande med möjlighet till kontaktfamiljer och kontaktpersoner för 
ensamkommande flyktingbarn. Lidingö ska uppfylla FN:s barnkonvention och konvention för 
personer med funktionsnedsättning och arbeta aktivt mot alla former av diskriminering med 
speciell inriktning på mäns våld mot kvinnor och förtryck av sexuella och etniska minoriteter.

2. Ett demokratiskt Lidingö, där alla är delaktiga i formandet av vår gemensamma välfärd
Alla kommunens medborgare har möjlighet att påverka sin vardag och den kommun de lever i. 
Kommunen intar en öppen och lyhörd attityd och tar hänsyn till folkopinionen såväl i besluts-
fattande som i förvaltning. Ungdomarna får en utbildning som gör dem redo att ta ansvar och 
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påverka samhället. Det finns ett varierat utbud av fritidsaktiviteter såväl för unga som vuxna. 
Arbetsmarknaden är redo att ta emot dem och bostäder byggs med rimliga hyror som göra att 
unga inte drivs från kommunen av orimliga hyror eller brist på bostäder. Kommunen ger 
medborgarna högsta möjliga kvalitet i alla sina verksamheter. Olika brukargrupper ges inflytande 
över samtliga verksamheter i deras intresseområden. Alla känner trygghet och samhälleligt stöd i 
livets olika skeden.

3. Ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Lidingö
Lidingö har ett unikt läge som skärgårdsö i storstadsregion, men är också en del av Sverige, 
Norden, Europa och världen. Lidingö ska vara en föregångare när det gäller energisparande och 
klimatsmart uppvärmning och kommunikation. Lidingö handlar ekologiskt och rättvist och värnar 
biologisk mångfald, natur och vattenområden. Vår stad präglas av solidaritet – lokalt mellan 
stadens medborgare, globalt med de exploaterade länderna och för framtiden med kommande 
generationer. Vid upphandling av tjänster tas hänsyn till kvaliteten på verksamheten och gällande 
kollektivavtal respekteras alltid. Lidingö är en föregångare när det gäller upprättandet av 
kontakter med de exploaterade länderna genom vänortssamarbeten som berikar både 
kommuninvånarna och invånarna på vänorten. 

Vänsterpartiets budgetförslag nämnd för nämnd

Kommunstyrelsen
Staden bör inleda ett arbete för att bli diplomerad som Fair Trade City – vår stad ska leva upp till 
kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta 
produkter i butik och på arbetsplatser. För att genomföra detta arbete avsätts 0,1 Mkr.

Antalet grundskolelever kommer att öka, och stadens skolor måste anpassas för att ta emot det 
ökande elevunderlaget. Det innebär investeringar i nya och ombyggda skolor, kostnader de 
fristående skolorna inte har. Denna kostnad, beräknad till 10 Mkr för 2012, ska därför inte ingå i 
skolpengen, utan budgeteras direkt under kommunstyrelsen. Ökande lokalkostnader får inte 
urgröpa skolpengen och därmed försämra förutsättningarna att ge en bra undervisning.

Utbildningsnämnden
Den borgerliga ledningen i staden genomförde besparingar åren 2009-2010 som lever kvar som 
dolt sparbeting i budgeten för 2012. Samtidigt urgröps skolpengen av ökande lokalkostnader till 
följd av nödvändig upprustning och nybyggnation. För 2012 beräknas hyresökningarna vara 9,5 
procent, vilket är mer än tre gånger så mycket som skolpengen räknas upp. Utbildningsnämnden 
pekar på en brist för förskolorna och skolorna om 20 Mkr om löneökningarna blir tre procent. 
Därför vill Vänsterpartiet tillföra 20 Mkr för att undvika sparbeting som går ut över kvaliteten i 
verksamheten. Som redovisats ovan läggs under kommunstyrelsen medel för att täcka kostnader 
för investeringar i lokaler för förskola och skola för att kunna sänka hyreshöjningarna till mer 
normala tre procent.

Musikskolan ska få bättre arbetsbetingelser och sänkta avgifter, för detta tillförs utbildnings-
nämnden 2 Mkr.

Kvaliteten på skolmaten ska höjas, 1,5 Mkr tillförs. Nuvarande avtal med entreprenörerna går ut 
2013, redan nu bör planeringen starta för att skolmaten ska kunna lagas på plats 2014.  
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Vårdnadsbidraget avskaffas, vilket jämfört med majoritetens budget ger en inbesparing om 2 
mkr. 

Äldreomsorg, omsorgen om funktionsnedsatta och socialpsykiatrin
Att den borgerliga majoriteten nu inser att ersättningen till hemtjänstutförarna varit för låg är 
positivt. Höjningen till Stockholms stads nivå 2011 är dock otillräcklig, eftersom Stockholms 
stad i sin budget för 2012 konstaterat att hemtjänstpengen i Stockholm är för låg. Också på 
Lidingö behöver den därför räknas upp ytterligare för 2012. Även ersättningen till vård- och 
omsorgsboenden är för låg och medger inte den bemanning som behövs för att den äldre ska få en 
värdig vardag. Vänsterpartiet tillför nämnden 10 Mkr till Äldre- och handikappnämnden. 

Den äldre ska också så långt möjligt kunna välja vem som kommer hem till henne eller honom, 
och vad den personen ska göra – det är långt viktigare än kundvalets att få välja företag som är 
förvillande lika varandra.

Avgiften för mat överstiger vida Konsumentverkets hushållsbudget, avgiften för deltagande i 
dagverksamhet är hög och avgift för boende i korttidsboende anmärkningsvärd. Vänsterpartiet 
tillför nämnden 2 Mkr för att kunna sänka dessa avgifter.

Socialnämnden
För att förstärka stadens arbete bland och för ungdomar tillförs socialnämnden totalt 0,65 Mkr. 
Bidraget till frivilligorganisationer förstärks med 0,1 Mkr. Avgifterna för familjerådgivning och 
kontaktfamilj är höga och måste sänkas. Totalt tillförs nämnden 0,9 Mkr.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden svarar för många verksamheter som är viktiga för Lidingöborna, inte 
minst för öns ungdomar. Ökat anslag till Sagateatern, kulturaktiviteter, föreningsstöd och 
återinfört stöd till studieförbunden är exempel på satsningar Vänsterpartiet vill göra. Avgifter för 
Sagateatern, simundervisning och simhall ska sänkas. Planeringen för ny simhall bör återupptas. 
En översyn av behovet av fler fritidsgårdar ska ske under året som kommer. Sammantaget tillför 
Vänsterpartiet 2 Mkr till nämnden.

I bilaga 1 redovisas Vänsterpartiets förslag nämnd för nämnd jämfört med majoritetens  
budgetförslag

Ekonomiska förutsättningar

Lidingö stad har en betydligt bättre skattekraft än den genomsnittliga för riket. Genom 
skatteutjämningssystemet har Lidingö ändå liknande förutsättningar som andra kommuner, varför 
det inte är orimligt att utdebiteringen kan ligga kring snittet för riket. Stadens verksamheter skall i 
huvudsak finansieras solidariskt via kommunalskatten. Vänsterpartiets förslag till utdebitering 
innebär att Lidingö fortsätter att ligga under snittet för riket i utdebitering.

Plan 2012-2013
Nämnderna måste få rimliga förutsättningar för åren 2013 och 2014. Ramarna ska utgå från den 
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budget Vänsterpartiet föreslår för 2012 och uppräkning ske så att löne- och lokalkostnads-
ökningarna täcks. Detta kommer troligen att innebära ett behov av viss skattehöjning även de 
åren. Avgifter ska vara låga för att inte utestänga dem som har en knapp ekonomi. 
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Bilaga 1, Förslag ökad ram jämfört med majoritetens

Kommunstyrelsen 8 100
Fair trade city 100
Kostnadsökningar nya och ombyggda skollokaler 8 000

Utbildningsnämnden 22 000
Kompensation för tidigare ogenomtänkta sparbeting 20 000
Musikskolan, ökade resurser och sänkta avgifter 2 000
Ej vårdnadsbidrag -2 000
Höjning av skolmatens kvalitet 2 000

Äldre- och handikappnämnden 12 000
Höjd hemtjänstpeng 7 000
Höjd äldrepeng vård- och omsorgsboenden 3 000
Sänkta avgifter måltider, korttidsboende mm 2 000

Socialnämnden 900
Förstärkta insatser barn/unga 650
Sänkta avgifter familjerådgivning, kontaktfamilj 150
Bidrag till frivilligorganisationer 100

Kultur- och fritidsförvaltningen 2 000
Undvika sparbeting 200
Ökat anslag Sagateatern 300
Påbörja en utveckling av fritidsklubbar och fritidsgårdar 1 300
Studieförbund 200

Tekniska nämnden 0
Tillgänglighetsfrämjande åtgärder 1 000

Summa 45 500
Skattesats 19,00
(ökning med 38 öre)
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